Ondersteuning risicomanagement
Het risicomanagement van pensioenfondsen heeft
de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen.
Pensioenfondsen hebben hun risicomanagement
beleid vormgegeven en bestuurders of commissies
zijn benoemd die de werking van de risicobeperkende
maatregelen moeten beoordelen. De vraag is alleen
op welke wijze dat zo efficiënt en gemakkelijk mogelijk
kan worden vastgelegd en de stand van zaken van het
risicomanagement inzichtelijk kan worden gemaakt.
De AZL-Risktool geeft daar een antwoord op.
In de AZL-Risktool wordt uw bestaande risicomanagement
beleid, samen met de controlecyclus, opgenomen. Deze Risktool
is een online omgeving die op elk gewenst moment door u als
bestuurder kan worden ingezien. Conform de gehanteerde
risicocyclus worden er periodiek vragen uitgezet om de werking
van de mitigerende maatregelen met betrekking tot de
verschillende risico’s te beoordelen. Bewustzijn binnen het bestuur
wordt hierdoor vergroot (awareness).

Onze methodiek sluit aan bij het ‘three lines of defense’ model.
Door middel van onze tooling wordt de hele werking van het
risicomanagementbeleid binnen de eerste lijn aangetoond.
Dit wordt vertaald in een rapportage die door de tweede lijn
(risicobeheerfunctie/riskmanager) kan worden beoordeeld.

Werking cyclus
Op elk moment is het dashboard in te zien, waarbij AZL per
kwartaal een rapportage oplevert aan de riskmanager
en/of de sleutelfunctiehouder risicobeheer. In onze rapportage
nemen we in ieder geval een managementsamenvatting van de
bevindingen voor u op. Uiteraard tonen we de effectiviteit van de
beheersingsmaatregelen en begeleiden we u, door het stellen van
vragen, bij het reageren op geconstateerde bevindingen.
Uw terugkoppeling naar aanleiding van de behandeling
van de kwartaalrapportage, bijvoorbeeld de aanpassing van
maatregelen of het bruto risico, wordt door ons in de Risktool
verwerkt.
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Interne auditfunctie en risicobeheerfunctie

Vrijblijvende demo

Door het werken met de AZL-Risktool ontstaat een ‘audit trail’
inzake de vraag hoe uw fonds risico’s beoordeelt, monitort
en wie op welk moment input heeft geleverd ten aanzien van
de opzet en werking van het beleid in brede zin. Daarnaast
ontstaat er ook inzicht in de opzet en werking van mitigerende
maatregelen in het bijzonder. Tot slot kunnen ‘incidenten’
door melding vanuit bijvoorbeeld een uitbestede relatie of
een van de bestuurders eenvoudig in de tool worden verwerkt
waardoor deze informatie desgewenst ook bruikbaar is voor de
sleutelfunctiehouders risicobeheer en interne audit als ook de
eventuele vervullers hiervan.

Wij hopen dat u enthousiast bent over onze dienstverlening en
benieuwd bent hoe onze Risktool eruit ziet en hoe het geheel
werkt. Wij laten dat graag vrijblijvend aan u zien tijdens een
demonstratie. Op die manier kan u zelf ervaren hoe het werkt
en uw oordeel hierover vormen.

Beide sleutelfunctiehouders dienen conform de IORP II
richtlijn periodiek (bijvoorbeeld viermaal per jaar) in de
bestuursvergadering een toelichting te geven over de interne
audit c.q. het risicobeheer. Desgewenst kan hiervoor additionele
ondersteunende informatie worden aangeleverd. Ook jaarlijks,
dan wel tussentijds, informatie verschaffen aan bijvoorbeeld de
accountant of visitatiecommissie behoort tot de mogelijkheden.

Tot slot
Wanneer u vragen en/ of opmerkingen heeft naar aanleiding
van bovenstaande of wanneer u van gedachte wilt wisselen
hierover, dan vernemen we dat graag van u.
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